ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
PARA O B IÊNIO 2008-1010 DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS F ILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
DO D IA 29 DE A GOSTO DE 2008

No dia vinte e nove de agosto de dois mil e oito, às dezessete
horas, na sala onze mil e cinquenta e dois (11052) do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se, em
caráter ordinário, sob a presidência do Professor Doutor Edson Sendin Magalhães, os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho
da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, José Mario Botelho, Antônio
Elias Lima Freitas, Ilma Nogueira Motta, Delia Cambeiro Praça,
Cristina Alves de Brito, Luana Serafim Gomes, Noemi de Freitas
Fuly, Eduardo Tuffani Monteiro e Nestor Dockhorn para fazer uma
primeira avaliação do XII Congresso Nacional de Linguística e Filologia e realizar a eleição da nova diretoria para o biênio 2008-2010.
A reunião teve início com a informação do nome dos professores integrantes da diretoria atual que não se dispõem a participar da próxima: Carmem Lúcia Pereira Praxedes, Sérgio Arruda de Moura e
Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto. A seguir, deu-se início à avaliação do XII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, com os
comentários do Professor Nestor Dockhorn, que afirmou ser interessante que os congressistas apresentem seus trabalhos com maior entusiasmo e sejam mais comunicativos com a plateia. Por fim, avaliou
como excessivo o número de minicursos e sugeriu que as palestras
sejam de uma hora e trinta minutos. Considerando que tais atividades
se tornam caras, acha necessário pensar-se em um patrocínio para os
próximos congressos. Em resposta, o Professor Pereira observou
que, para o próximo congresso vai-se tentar resolver tais questões,
mas não se mostrou receptivo quanto ao patrocínio de qualquer entidade de fomento, visto que o CiFEFiL tem, como princípio, não se
vincular a nenhuma instituição para não se submeter à interferência
de terceiros e, além disso, o Círculo foi criado com o objetivo de reverter o quadro negativo da Filologia; sublinhou que ir às instituições
toma tempo e é preciso que alguém acompanhe o processo e preste
contas rigorosamente das verbas recebidas por patrocínio. O professor Mario interveio, admitindo ser possível diminuir-se o preço da
inscrição, com a ajuda de uma agência de fomento e, com relação
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aos custos, o professor Amós acrescentou ser interessante dar-se um
desconto para os congressistas com mais de um trabalho inscrito.
Seguiram-se os comentários de Amanda de Nucci, lembrando que
algumas salas estiveram praticamente vazias, com um ou dois ouvintes; o professor Mario lembrou que, apesar disso, algumas salas ficaram lotadas, apontando como possível causa do esvaziamento o
grande número de comunicações, e acrescentou que deveriam ser limitadas, já que alguns inscritos não compareceram, fato observado
também em anos anteriores. Luana lembrou ter sido muito sobrecarregado o primeiro dia de inscrição no minicurso, sem que ninguém
pudesse interferir e ajudar; sugeriu fazer-se a inscrição com antecedência. Os professores Mario e Pereira explicaram-lhe não ser possível a prévia inscrição, pois não se tem ideia do número de cursos a
serem oferecidos. O professor Nestor não se conformou com o fato
de o professor preparar sua apresentação e não ter público pelo excesso de minicursos. O professor Mario voltou a interferir, dizendo
não ser favorável a minicursos ao meio dia, acenou com a criação de
um grupo de pareceristas, tanto para minicursos como para comunicações, lembrando que um deles fora cancelado por falta de inscritos.
A professora Maria Lúcia sugeriu um controle mais rígido a partir da
data limite de pagamento da inscrição, para solucionar a quantidade
de minicursos e comunicações, avaliando que alguns foram bastante
fracos, sem a mínima comunicabilidade nem didática. Exemplificou
com a participação de uma professora que se apresentou com uma
folha nas mãos, fazendo uma leitura bastante monótona. A Professora Maria Lúcia assinalou, ainda, para a necessidade de um mínimo
de linhas para os resumos, lembrando que um de seus objetivos é
sintetizar as ideias a se desenvolver. Por isso, o professor Mario sustentou, mais uma vez, ser primordial uma avaliação dos textos. A seguir, o professor Pereira lembrou que os autores, em geral, tentam
ser absolutamente originais, dificultando, por isto, a sua inclusão em
grupos por similaridade. O professor Tuffani acrescentou ser necessário marcarem-se as salas com antecedência. Encerrada a avaliação
do congresso, deu-se início à segunda parte da reunião, na qual se elegeram os novos diretores do CiFEFiL para a gestão 2008-2010, cujos resultados seguem em anexo. Nada mais tendo sido acrescentado,
passou-se à citada votação, cujos resultados seguem em anexo, dando-se por encerrando-se a reunião. E eu, Professora Doutora Delia
Cambeiro Praça, Primeira Secretária do CiFEFiL, lavro esta Ata, que
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será assinada por mim e pelo Presidente da sessão, Professor Doutor
Edson Sendin Magalhães.
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